MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
7ª REGIÃO TRADICIONALISTA
“De mãos dadas, em defesa da cultura gaúcha”

NOSSAS RAÍZES:
REGATE CULTURAL DAS ENTIDADES TRADICIONALISTAS

DIRETRIZ
Data: 9 de novembro de 2014
Local: CTG Pousada dos Tropeiros - Santo Antônio do Palma/RS
Realização: Prendas e Peões Regionais e Departamento Cultural
Tema Proposto: Resgate Cultural das Entidades: Nome, Hino, Bandeira e Lema.
Programação: 9:00 Início
12:30 Almoço
13:30 Retorno das atividades
16:00 Encerramento
Objetivos:
O evento “Nossas Raízes: Resgate Cultural das Entidades Tradicionalistas” tem por
objetivo incentivar a pesquisa cultural e histórica no berço de cada entidade
tradicionalista que compõe a 7ª RT, através do resgate dados e fatos que deram
origem ao Nome, Bandeira, Lema e Hino da mesma.
Por meio desta realização, busca-se despertar o interesse dos participantes em
conhecer mais sobre origem e aspectos que contribuíram para a formação da
identidade da entidade que representam, visando adquirir maiores conhecimentos.
Assim, o evento propõe que as prendas e peões, juntamente com seus
departamentos cultural e jovem, busquem ressaltar os fragmentos da história, ideias,
pessoas, episódios, entre outros, que foram primordiais para a formação desta
identidade. Deste modo, as entidades terão momento e espaço oportunos, através
do evento, para apresentarem os resultados da pesquisa, contribuindo para o
enriquecimento cultural de nossa Região Tradicionalista.

Diretrizes:


Os trabalhos apresentados pelas entidades deverão seguir o temário proposto;



A apresentação da entidade deverá contar com prendas e peões, juntamente
com os departamentos artísticos, jovem e cultural das entidades, perfazendo
um total máximo de 10 componentes;



As entidades tradicionalistas deverão utilizar de sua criatividade para a
apresentação da pesquisa realizada, podendo ocupar de recursos como
vídeos, fotos, depoimentos, encenações, entre outros;



O uso da pilcha é obrigatório para todos os integrantes da apresentação;



Cada entidade deverá dispor de até 10 minutos para realizar a sua
apresentação, tendo 5min disponíveis para montagem e 5mim para a
desmontagem de cenário caso necessário.



A comissão avaliadora será composta por pessoas convidadas pela
Coordenadoria regional;



A premiação será através de troféus para os três primeiros colocados.



Critérios de avaliação:
Pesquisa 3,0 pontos
Criatividade 2,5 pontos
Fidelidade ao tema 1,0 ponto
Desenvoltura, expressão dos envolvidos 2,0 pontos
Dicção, Desinibição e Oratória 1,5 pontos



Em caso de empate, será considerada a maior nota do critério “pesquisa”,
persistindo o empate considera-se a nota de “criatividade”, “Desenvoltura e
expressão dos envolvidos”, “Dicção, Desinibição e oratória”, “Fidelidade ao
Tema” .



A pesquisa deve ser elaborada da seguinte forma:
1

Capa com dados de identificação;

2

Introdução;

3

Desenvolvimento da pesquisa, contendo histórico encontrado sobre a
criação do Nome, Bandeira, Lema e Hino, podendo ter o acréscimo de
outros emblemas que representem a entidade caso seja sentida a

necessidade. Dentro do desenvolvimento da pesquisa, também poderá
haver pesquisas de campo e citações de pessoas que fizeram parte da
criação da entidade, não sendo obrigatória a presença deste.
 A pesquisa deverá ser entregue à comissão julgadora antes do início da
apresentação.
 As inscrições deverão ser realizadas até o dia 03 de novembro de 2014;
 O recurso utilizado deverá ser informado no momento da inscrição, por
escrito.
 INSCRIÇÃO: A inscrição deverá ser encaminhada via e-mail para
setimaregiao@hotmail.com .

Com certeza este Evento será mais uma demonstração do empenho dos
Deptos. Culturais junto às suas Prendas/Peões bem como a colaboração
de toda família tradicionalista de cada Entidade!

Informações e dúvidas:
(54) 99070452 – Luiza Monteiro
Diretora do Dep. Cultural da 7ªRT
(54) 8425 0482 – Paloma Schacht
Vice-diretora Dep. Cultural 7ªRT

